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PROJETO BÁSICO 

 
 

1. OBJETO: 

 

1.1. Contratação de empresa de Engenharia para prestação de serviços de construção do muro 

do cemitério do São Jorge e sistema de iluminação, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados neste 

termo de referencia. 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. A Construção do muro do Cemitério se faz necessária, pois o cemitério atualmente encontra-
se deteriorado pela ação do tempo e falta de manutenção, e também possui um tamanho 
reduzido, não atendendo as necessidades presente e futura da comunidade de São Jorge 
Tiradentes.   
 

2.2. A empresa contratada deverá fornecer todo o material e mão de obra necessária para execução 

da obra do muro e do sistema de iluminação. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1. Os recursos para contratação do objeto do presente projeto básicos correrão por conta de 

dotação específica da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos: 

060001.1545100102.019 – MANUNTENCÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS  

4490510000 – OBRAS E INSTALÇÕES – 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS  

FICHA: 156 

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

 

4.1. O prazo de vigência do contrato será até 300 (trezentos) dias, contado a partir da data de sua 

assinatura. 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
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5.1. O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma físico-

financeiro, que faz parte do processo, a contar do primeiro dia útil subsequente à autorização de 

serviços, podendo aceitar aditivos necessários para atender ao interesse da Administração em 

consonância com o Art.65, Inc I, Parágrafo 1 da Lei N º8.666/93. 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

6.1. As especificações técnicas estão contidas na Planilha Orçamentária, Composição de Custos, 

Cronograma Físico Financeiro, Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo, Planilha de Cotação e 

demais anexos.  

 

7. CONDIÇÕES GERAIS: 

 

7.1. As quantidades a serem executadas estão apresentadas na Planilha Orçamentária e foram 

estimadas de acordo com as peculiaridades da conclusão do empreendimento. 

 

7.2. A aprovação dos Serviços pela Contratante, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais e a 

Administração Pública. 

 

7.3. A Contratada será a única responsável pela precisão das informações, pela correta aplicação 

dos procedimentos das normas brasileiras, bem como dos resultados apresentados. 

 

8. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

8.1. Os serviços ora contratados serão executados na Comunidade de São Jorge de Tiradentes 

situada no município de Rio Bananal/ES. 

 

9. CONDIÇÕES DE GARANTIA: 

 

9.1. A Contratada responderá durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos pela solidez e segurança 

do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, de acordo com CC/2002, artigo 618. 
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9.2. A Contratada se compromete a executar a obra do objeto deste Projeto Básico de acordo com 

o cronograma físico-financeiro, projeto, planilha orçamentária e memoriais apresentados e demais 

documentos que darão origem ao futuro contrato. O início e término das obras dar-se-ão nos 

prazos mencionados no cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pela Administração, 

cujo modelo encontrar-se-á anexo ao presente Edital, principalmente com relação aos prazos. 

 

9.3. A CONTRATADA deve garantir a execução do contrato em modalidade prevista no art. 56, §1º, 

da Lei nº 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá à 

CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando 

ou reforçando-a conforme necessário. 

 

9.4. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverão ser apresentados no ato de 

assinatura do Contrato. 

 

9.5. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objeto desta licitação, 

conforme § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 

 

9.6. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, 

a menos que a rescisão ou paralisação decorram por iniciativa da Prefeitura de Rio Bananal, nos 

termos da legislação vigente. 

 

9.7. Após efetuar o pagamento da garantia, a licitante deverá dirigir-se à Divisão de Tesouraria 

desta Prefeitura para emissão da Nota de Arrecadação em nome do interessado. 

 

10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: 

 

10.1. O contrato será fiscalizado por servidor público municipal, sendo: fiscal titular 

respectivamente, que responderá pela fiscalização técnica/operacional. 

 

SERVIDOR 
TITULAR 

CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI 

Nº MATRÍCULA 004945 
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CARGO ENGENHEIRO CIVIL 

VÍNCULO EFETIVO 

ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

 

11.1. Serão realizadas medições mensais pelo servidor responsável pela fiscalização do objeto do 

edital, pertencente ao quadro de servidores deste Município, com o acompanhamento da 

CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, os 

serviços realizados no mês imediatamente anterior. 

 

11.2. Os pagamentos serão efetuados após o aceite do Fiscal do Contrato, através de medição 

elaborada por ele atestando os serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos. A planilha 

de medição deverá ser acompanhada da avaliação das atividades/obra e traduzirão o estágio da 

obra quando da realização da medição. 

 

11.3. Os pagamentos deverão ser efetuados através de transferência bancária em nome da 

Contratada até 30 (trinta) dias após a apresentação à Divisão de Administração de Convênios de 

TODOS os documentos necessários para sua efetivação. Caso deixe de apresentar qualquer 

documento, a contratada será comunicada para complementar a documentação exigida, cujo 

prazo de pagamento contará a partir da entrega do(s) documento(s) faltoso(s). Somente após a 

referida entrega da complementação, o contratante solicitará à contratada a apresentação da nota 

fiscal/fatura. 

 

11.4. Para o pagamento de qualquer medição, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 

11.4.1. Nota Fiscal / Fatura dos Serviços; 

 

11.4.1.1. No espaço para observação da nota fiscal deverá constar: 

 

a. Número do PROCESSO LICITATÓRIO; 

b. Número da TOMADA DE PREÇOS; 
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c. Número do CONTRATO; 

d. Objeto do Contrato; 

e. Dados bancários em nome da contratada. 

 

11.4.2. Prova de Regularidade Fiscal junto à Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 

Trabalhista; 

 

11.4.3. Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, a saber: 

 

a. Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra – Cadastro 

Específico do INSS, devidamente assinadas pelos respectivos operários; 

 

b. Cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, 

constando a relação dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra, completa com folha de 

protocolo; 

 

c. Comprovante de recolhimento do FGTS; 

 

d. Comprovante de Recolhimento do PIS. 

 

e. Comprovante de Recolhimento do ISS; 

 

f. Comprovante de Recolhimento do IRPJ; 

  

g. Comprovante de Recolhimento do COFINS; 

 

h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matrícula CEI da obra e da contratada; 

 

i. Comprovante de Recolhimento da CSLL; 

 

11.4.3.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverá comprovar através 

do seu recolhimento regular. 
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11.4.4. Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da 

Empresa. 

 

11.4.5. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços, além dos documentos citados 

nos subitens 11.4.1 a 11.4.4, a CONTRATADA deverá apresentar: 

 

a) Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na Junta Comercial; 

 

b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de Responsabilidade Técnica e 

o registro do Contrato, necessários à execução dos serviços; 

 

c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogação de vigência, de prazo de 

execução dos serviços ou de valor, a contratada deverá providenciar as respectivas ART’S. 

 

d) Comprovante da matrícula CEI da obra junto ao INSS; 

 

11.4.6. Por ocasião do pagamento da última medição, a CONTRATADA deverá estar com todos os 

impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente à última nota fiscal; 

 

11.4.7. A falta de entrega ou incorreção na apresentação da nota fiscal/fatura e documentos 

comprobatórios de regularidade tributária, previdenciária e trabalhista constantes nos itens 

anteriores, configuram atraso do pagamento provocado pela CONTRATADA; 

 

11.4.8. Após a última medição dos serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos será 

efetuado o recebimento provisório; 

 

11.4.9. A Comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) será feita pelo 

encaminhamento à Prefeitura da via da ART destinada ao contribuinte; 

 

11.4.10. Ocorrendo erros na emissão do documento fiscal, o mesmo será devolvido à 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 

partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida; 
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11.4.11. O Município poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 

devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual; 

 

11.4.12. O recebimento definitivo da obra ocorrerá 150 (cento e cinquenta) dias após a conclusão 

dos serviços/recebimento provisório; 

 

11.4.13. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as 

eventuais imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo previsto 

no subitem anterior; 

 

11.4.14. O Município de Rio Bananal não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados 

os itens das propostas que assim se apresentarem; 

 

11.4.15. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos; 

 

11.4.16. O contratado deverá observar as regras da Instrução Normativa nº 971/2009 da 

Previdência Social. Para quaisquer pagamentos serão exigidos os documentos de arrecadação e 

quitação dos tributos, especialmente FGTS e INSS, observada as instruções dos respectivos órgãos 

e ISS no Município de Rio Bananal/ES. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

12.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na lei nº 8.666/93; 

 

12.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em 

interrupção na execução do contrato; 

 

12.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

 

12.4. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
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12.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do Contrato; 

 

12.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

12.7. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas 

ambientais vigentes; 

 

12.8. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços 

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do projeto básico e seus 

anexos; 

 

12.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

13.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados. 

 

13.2. A eventual aceitação das obras/serviços por parte do Contratante não eximirá a Contratada 

da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se 

verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão 

por conta exclusiva da Contratada. 

 

13.3. As obras/serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização, sendo que 

todo o entulho e restos de materiais provenientes da obra deverão ser retirados pela Contratada. 

 

13.4. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 

normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura de Rio Bananal. 
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13.5. Responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e 

qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, 

mobiliários, equipamentos e demais pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo 

que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos; 

 

13.6. Observar o uso dos equipamentos de segurança, por parte de seus funcionários, de proteção 

individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando 

não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais; 

 

13.7. Responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de acidente de 

trabalho, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

 

13.8. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 

execução deste instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos 

firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do 

contrato. 

 

13.9. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 

comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 

previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

 

13.10. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos 

operários e de terceiros no perímetro da obra. 

 

13.11. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la 

junto à fiscalização do Município de Rio Bananal/ES; 

 

13.12. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a 

fiscalização do Município de Rio Bananal/ES, que lançará a devida justificativa no diário de obra; 

 

13.13. Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: sala para a 

fiscalização; barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e 

equipamentos necessários e suficientes a boa execução da obra; 
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13.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, conforme prevê o parágrafo 1º, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

13.15. A publicidade do recurso deverá ser realizada por meio de placa a ser fixada na obra, ou 

outro veículo de comunicação, cujo modelo será disponibilizado pela administração municipal. 

 

13.16. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 

empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 

qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

 

13.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Projeto Básico ou no contrato; 

 

13.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

13.19. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação e qualificação no certame licitatório; 

 

13.20. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da 

CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, 

quando couber. 

 

13.21. Atender as novas regras do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), 

referente a prevenção à Covid-19 como forma de preservar a saúde, cumprindo todas as normas e 

protocolos de segurança. 

 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

14.1. Documentação relativa à Capacidade Jurídica: 
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a) Carteira de identidade do(s) proprietário(s) ou do(s) sócio(s); 

 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a última alteração consolidada, 

devidamente registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício. 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente. 

 

f) Certificado de Inscrição Cadastral da Licitante no Município de Rio Bananal. 

 

14.1.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sócios em comum, estas serão 

INABILITADAS por ofender o Princípio da Competitividade. 

 

14.2. Da Documentação relativa à Qualificação Financeira: 

 

14.2.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

observada a data de validade definida no instrumento. 

 

14.2.1.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de 

falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) 

dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

 

14.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 



 

 

 
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Avenida 14 de Setembro, N 887 – Centro –  Rio Bananal – ES – 29920-000 

Telefone: (27) 3265-1210 | E-mail: editais@riobananal.es.gov.br 
12 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

 

14.2.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

14.2.4. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos índices: 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitação, 
deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 31, da Lei nº 
8.666/93; 
 
14.2.5. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) meses, 
conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da 
proposta, através de índices oficiais. 
 

14.2.6. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 

exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, 

excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o Balanço 

e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o início de suas 

atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de qualificação econômico-

financeira para fins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá estar 

devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 
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14.2.7. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão dispensadas 

da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, porém devem 

apresentar o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 

 

14.2.8. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das Demonstrações 

Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em situação regular 

perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho técnico ou outros 

motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, conforme Resolução CFC nº 1402/2012. A 

não apresentação da referida certidão não ensejará a inabilitação da empresa licitante no presente 

certame. 

 

14.3. Da Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

14.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

14.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 

à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

14.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

14.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidão; 

 

14.3.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

14.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

http://www.tst.jus.br/certidão
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14.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao 

domicílio ou sede da proponente.  

 

14.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

14.3.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

14.4. Das Declarações de Regularidade Social, de Superveniência, de e-mail e atendimento ao 

Artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93: 

 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, 

§ 2º, Lei 8.666/1993. 

 

b) Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 

7º, da Constituição Federal, conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 

c/c a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

c) Declaração para notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para 

ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO de e-

mail. 

 

Obs.: A falta das referidas declarações não ensejará a inabilitação da empresa licitante no presente 

certame. 

 

d) Apresentar declaração expressa atestando que a licitante não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 

sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 
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14.5. Documentação relativa à Qualificação Técnica: 

 

14.5.1. Registro ou inscrição do (s) Responsável (eis) Técnico (s) que se responsabilizará (ão) pela 

execução do projeto desta licitação, em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

e/ou Conselho de Agricultura e urbanismo (CAU) que se faz parte do quadro permanente da 

licitante, ou que fara parte até a data da assinatura da contratação.    

 

14.5.2. Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as 

especificadas a seguir, conforme disciplina o Art. 30, 2 da Lei Federal 8.666/93. 

 

14.5.1.1 Qualificação Técnica – Profissional 

 

14.5.2. A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 

atribuições legais do profissional: 

 

Item Descrição dos Serviços – Itens de maior relevância 

5.1 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm para estrutura em geral, 5 

reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5X10cm (inclusive material, 

corte, montagem, escoras em eucalipto e desformas). 

6.1 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/resist. Mínimo a compres. 2.5Mpa, 

assente. c/arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. Das juntas 

10mm e esp. Das paredes, s/ver. 14 cm.   

8.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 

5 mm. 

9.1 Mureta de medição utilizando arg. Cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, 

com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e 

pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura. 

 

14.5.3. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para 

essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas 

exigências deste Projeto Básico. 
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14.5.4. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável 

técnico, estas serão INABILITADAS. 

 

Da justificativa para a exigência de qualificação técnica formulada pelo engenheiro responsável 

pela elaboração dos projetos. 

 

Para enfrentar o desafio de contratar uma determinada empresa que seja capaz de atender as 

necessidades de toda coletividade por meio da livre concorrência, com vistas a zelar pela 

supremacia do interesse público e observar aos preceitos intrínsecos aos Princípios da 

Administração Pública, em especial, ao que determina o Princípio da Eficiência no tocante à 

realização de obras, o Município desenvolveu os Projetos Básicos de Engenharia, Memorial 

Descritivo dos Serviços e Planilhas Orçamentárias com vista a contratar um particular que seja 

capacitado para entregar o objeto desta licitação. Nos Projetos Básicos de Engenharia estão 

detalhados os serviços, as características do local onde as obras serão realizadas. Nos Memoriais 

Descritivos estão detalhados os métodos construtivos que devem ser observados na execução de 

cada serviço que compõe a obra e nas Planilhas Orçamentárias estão as especificações, 

quantidades e preços unitários atribuídos a cada um dos serviços necessários para realizar a obra o 

objeto do certame. 

Para que o interesse público seja alcançado por meio da efetiva entrega da obra, de acordo com as 

especificações dos Projetos e Memoriais Técnicos elaborados e apresentados aos licitantes, esta 

Secretaria Municipal tratou de identificar os itens de serviços que, dentro do escopo da obra, 

apresentam maior probabilidade de apresentarem problemas relacionados à execução e, por 

consequência, prejuízo ao erário. A experiência acumulada durante o tempo no acompanhamento 

de obras com características semelhantes a esta que ora é licitada propicia, ao corpo técnico desta 

secretaria, concluir que os serviços supracitados dentro do Tópico 14.5 representam as parcelas da 

obra que exigem cuidado especial, dada a maior probabilidade de apresentarem defeitos 

construtivos decorrentes da associação de dois fatores relevantes: dificuldades inerentes a 

especificidade de cada um dos serviços e possível falta de experiência da empresa contratada para 

realizar a obra.  

A relevância técnica de cada um dos serviços em relação às dificuldades relacionadas com as 

circunstâncias físicas do local do terreno no qual os mesmos serão realizados (localização, altura,  

redes de distribuição de energia elétrica, dentre outras). Estas circunstâncias tornam premente a 



 

 

 
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Avenida 14 de Setembro, N 887 – Centro –  Rio Bananal – ES – 29920-000 

Telefone: (27) 3265-1210 | E-mail: editais@riobananal.es.gov.br 
17 

necessidade de o poder público contratar uma empresa que seja capaz de realizá-los e para isto, 

necessário que a mesma comprove possuir amplo domínio das técnicas construtivas relacionadas a 

cada serviço. Seguindo esta orientação, com amparo na discricionariedade atribuída ao gestor 

público, foram determinados os critérios adotados para avaliar as qualificações técnicas 

profissionais das empresas licitantes. Estes critérios foram estabelecidos com base, não somente 

no valor, mas, principalmente, na importância dos serviços que serão executados na realização da 

obra.  

14.6. Das Visitas Técnicas Facultativas: 

 

14.6.1. Será facultado ao licitante visitar o local da realização dos serviços, mediante prévio 

agendamento pelo telefone (27) 3265-1145 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.  

 

14.6.2. A empresa participante do certame deverá apresentar Atestado de VISITA TÉCNICA 

fornecido pelo Município de Rio Bananal-ES, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

URBANOS, devidamente assinados por responsável da Secretaria, devendo a vistoria ser 

previamente agendada até o terceiro dia útil antes da realização do certame, bem como a visita 

técnica deverá ser realizada apenas por profissionais devidamente habilitados pelo CREA, 

detentores de registro ou pelo representante legal da empresa. OU não havendo interesse, a 

mesma deverá apresentar declaração formal assinada pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa 

registrado no CREA ou pelo REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, sob as penalidades da lei, de 

que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas com o órgão licitador. 

 

OBS: A falta da referida declaração de que possui pleno conhecimento das condições e 

peculiariddes inerentes à natureza do trabalho não ensejará a INABILITAÇÃO da licitante. 

 

14.6.3. O objetivo da visita técnica vem a ser a comprovação de que todos os licitantes conhecem 

os locais da execução dos serviços e, via de consequência, suas propostas de preços refletirão com 

exatidão os serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato. 

 

15. PROPOSTA DE PREÇOS: 
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15.1. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas em envelopes 

fechados (colado ou lacrado). 

 

15.2. Em única via impressa, redigidas em linguagem clara, em papel timbrado do proponente, sem 

emendas rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

 

15.3. Data e assinatura da pessoa credenciada, do representante legal ou do responsável técnico, 

na página final, rubricada as demais páginas. 

 

15.4. Descrição clara e completa dos serviços ofertados com as devidas especificações. 

 

15.5. Apresentar planilha de preço unitário e total por item, e o valor global da proposta, em 

moeda nacional, em valores com (02) duas casas decimais, utilizando as seguintes fórmulas do 

Office Excel: Arred ou arredondar.para.baixo;2 ou configurar o Office Excel em Arquivo – Opções – 

Avançado – Ao calcular esta pasta de trabalho: Definir precisão conforme exibido. 

 

Obs.: A não utilização das fórmulas acima citadas na elaboração da planilha de preço não 

acarretará a desclassificação da proposta apresentada. 

 

15.6. As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pelo 

Município e constantes das planilhas de quantidades de preços anexo ao Edital, sob pena de 

desclassificação; bem como, composição de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais 

e do BDI que integram o orçamento e devem constar no envelope de proposta de preços. 

 

15.7. As propostas de preços, bem como todos os documentos que integram serão analisadas e, 

em caso de inconformidades, ensejarão a desclassificação da licitante. 

 

15.8. O valor unitário de cada item a ser cotado pela licitante não poderá ser superior ao 

mencionado na planilha inicial oferecida pelo Município e, caso isso ocorra, a licitante terá sua 

proposta declarada desclassificada. 

 

15.9. Juntamente com a proposta comercial, deverá ser apresentado o cronograma físico-

financeiro da obra ou serviço, obedecendo o prazo de execução previsto no presente Projeto 
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Básico, devendo o mesmo conter os valores mês a mês, e seu percentual em relação ao valor total 

proposto, em conformidade com o anexo constante do Edital. 

 

OBS: A ausência de Cronograma Fisíco Financeiro por parte do licitante detentor da melhor 

proposta, será motivo de diligência antes de sua desclassificação no certame conforme Decisão 

Monocrática 00412/2021-8 TCE/ES. 

 

15.10. Período de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data de abertura das propostas. 

 

15.11. Declaração de que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos 

diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive transporte dos materiais ao 

local de entrega e tributos de qualquer natureza. 

 

15.12. Indicar nome ou razão social da proponente, CNPJ, seu endereço completo (rua/avenida, 

número, bairro, cidade, CEP, UF), telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

 

16. DA MODALIDADE LICITATÓRIA: 

 

16.1. Será adotada a modalidade Tomada de Preços, sendo o tipo de julgamento Menor Preço 

Global. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

 

17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

17.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

17.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

17.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
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17.1.5. cometer fraude fiscal. 

 

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

17.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

 

17.2.2. Multa de: 

 

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 

Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser alterados a critério da 

autoridade. 

 

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo 
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de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

 

17.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

 

17.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

 

17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

17.3. As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

17.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 
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2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço e por dia; 
 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 
órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 
não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por 
dia; 

01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 
previstos no edital/contrato; 

01 

 

17.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

 

17.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

17.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

17.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

17.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
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administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

17.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

17.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

 

17.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

17.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

17.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 

o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

 

17.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 

 

17.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

17.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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18. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

 

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

 

18.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC 

(Índice Nacional de Custo da Construção – DIFGV) exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

18.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 

sempre que este ocorrer. 

 

18.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

 

18.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

 

18.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 

18.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

  

19. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

 

19.1. É vedada a subcontratação total ou parcial para a execução dos serviços, objeto do Contrato. 
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20. CONCLUSÃO: 

 

20.1. A Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e demais peças encontram-se em anexo a este 

projeto. 

 

Rio Bananal-ES, 25 de novembro de 2022. 
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